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Αποτυπώστε τις καλύτερές σας
φωτογραφίες
Αναδείξτε τον κόσμο σας με τη νέα D5500. Αυτή η ελαφριά, ισχυρή και
λεπτή D-SLR με την οικεία λειτουργία οθόνης αφής σάς απελευθερώνει,
ώστε να κάνετε περισσότερα στη φωτογράφισή σας.
Από την αποτύπωση της γρήγορης κίνησης μέχρι τις δύσκολες συνθήκες
χαμηλού φωτισμού, η D5500 εγγυάται αποτύπωση ευκρινών, καθαρών
εικόνων με τέτοια συχνότητα που θα σας γίνει συνήθεια. Συνδυάστε
την ισχύ αυτής της φωτογραφικής μηχανής με τη δύναμη ενός φακού
NIKKOR και απολαύστε εικόνες με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την

Τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χρησιμοποιώντας υψηλή ευαισθησία
ISO και τις προηγμένες δυνατότητες αποθορυβοποίησης.

ευκρίνεια. Ακόμα και σε μεγάλη εκτύπωση ή προβολή σε μεγάλη οθόνη,

Μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε στιγμή της
γρήγορης δράσης μέσα από το σκόπευτρο και να
αποτυπώνετε κάθε κίνηση με μοναδική εστίαση.

οι φωτογραφίες και τα video σας θα αποτυπώνουν κρυστάλλινα τον
κόσμο όπως τον βλέπετε εσείς.
Η πτυσσόμενη οθόνη αφής παρέχει έξυπνη λειτουργία, ενώ η
ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi διευκολύνει την κοινή χρήση

Εντυπωσιάστε τους φίλους σας με τις εκθαμβωτικές σας φωτογραφίες
αμέσως μόλις τις τραβήξετε.

φωτογραφιών υψηλής ποιότητας μέσω έξυπνων συσκευών.1 Χάρη στην
ελαφριά αλλά στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή της και μια βαθιά λαβή,
αυτή η εξαιρετικά φορητή D-SLR σάς ανοίγει την πόρτα στην τελειότητα.
1 Για να προετοιμάσετε την έξυπνη συσκευή σας ώστε να λαμβάνει φωτογραφίες, απλά κατεβάστε το
δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility. Το βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility
είναι συμβατό με έξυπνες συσκευές με iOS™ και Android™ και μπορεί να ληφθεί δωρεάν στην έξυπνη
συσκευή σας από το Google Play™ και το Apple App Store™. Οι ονομασίες Android, Google, Google Play,
YouTube και άλλες είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Αποτυπώστε ακόμα και ανεπαίσθητες διαβαθμίσεις χρωμάτων με μοναδικό
ρεαλισμό.

Ψηλά ή χαμηλά; Βρείτε το δικό σας άνετο σημείο
χρησιμοποιώντας την πτυσσόμενη οθόνη.

Μεταφέρετε τις φωτογραφίες στην έξυπνη συσκευή σας και μοιραστείτε τις σε χρόνο μηδέν.

Έξυπνη χρήση και πλήρης σύνδεση

Ομαλή εγγραφή video με αυτόματη εστίαση μέσω αφής.

Πρακτική πτυσσόμενη οθόνη αφής.

Πτυσσόμενη οθόνη αφής

Δημιουργήστε και συνδεθείτε

Απόλυτη άνεση και στυλ

Κάνοντας τη φωτογράφιση τόσο εύκολη όσο και με οποιαδήποτε άλλη έξυπνη συσκευή, η D5500 έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να σας προσφέρει μοναδική άνεση σε ό,τι κάνετε. Απλά γυρίστε, περιστρέψτε την πτυσσόμενη οθόνη ή
αλλάξτε την κλίση της για να συνθέσετε φωτογραφίες από
εντυπωσιακές γωνίες και, στη συνέχεια, αγγίξτε την οθόνη
για να εστιάσετε και να πραγματοποιήσετε λήψεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ρυθμίσεις όπως το διάφραγμα,
το ISO και την ταχύτητα κλείστρου με το πάτημα ενός
κουμπιού κατά τη λήψη φωτογραφιών. Και όταν θέλετε να
δείτε τι έχετε τραβήξει, απλά σύρετε το δάκτυλό σας και
μετακινηθείτε ανάμεσα στις εικόνες ή μεγεθύνετε την εικόνα κατά την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά
σας.

Γιατί να κρατήσετε τις εκπληκτικές φωτογραφίες ποιότητας D-SLR για τα μάτια σας
μόνο; Χάρη στην ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi της D5500, οι φωτογραφίες
μπορούν να αποστέλλονται απευθείας από
τη φωτογραφική μηχανή σε οποιαδήποτε
έξυπνη συσκευή2 και να είναι έτοιμες για
εύκολη μεταφόρτωση σε κοινωνικά μέσα.
Ως κάτοχοι μιας Nikon, μπορείτε επίσης να
επωφεληθείτε από τα 20 GB δωρεάν χώρου
αποθήκευσης στο NIKON IMAGE SPACE.

Η D5500 με εξαιρετικές δυνατότητες φορητότητας θα
γίνει η φωτογραφική μηχανή της επιλογής σας σε ολοένα και περισσότερες περιστάσεις. Η νέα μονοκόμματη
κατασκευή της εξασφαλίζει ένα λεπτό αλλά στιβαρό σώμα
και επιτρέπει τη χρήση βαθιάς λαβής. Σηκώστε αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή και θα εκπλαγείτε από το πόσο ελαφριά είναι: αγκαλιάστε τη λαβή με τα δάχτυλά σας και δεν
θα θέλετε να την αφήσετε από τα χέρια σας. Τα κουμπιά
νέας σχεδίασης επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση και
διαθέτουν ανάγλυφο φινίρισμα που προσδίδει στη φωτογραφική μηχανή μια ξεκάθαρη αίσθηση του στυλ. Εξίσου
οικονομική όσον αφορά την κατανάλωση ισχύος, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a
εξασφαλίζει περίπου 820 λήψεις ανά φόρτιση.3 Η
φορητότητα επεκτείνεται και πέρα από τη φωτογραφική μηχανή: ο νέος τηλεφακός zoom
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR
II διαθέτει μηχανισμό συμπτυσσόμενου
φακού και εξαιρετικά compact κατασκευή. Με αυτόν το φακό και την
D5500, μπορείτε να ανακαλύψετε
τα δημιουργικά πλεονεκτήματα
κατά τη λήψη φωτογραφιών με
Κάτω πλευρά
τηλεφακό χωρίς να χρειάζεται να
κουβαλάτε βαρύ εξοπλισμό.

Έξυπνη λειτουργία: αλλάξτε γρήγορα ρυθμίσεις μέσω της οθόνης αφής.

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για
να μετακινηθείτε μεταξύ των
φωτογραφιών και των video κατά
την αναπαραγωγή.

Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε με μια
κίνηση των δαχτύλων σας.

Η δυνατότητα Wi-Fi διευκολύνει επίσης την απομακρυσμένη λήψη φωτογραφιών με χρήση μιας έξυπνης συσκευής:
χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη της D5500 και την ποιότητα
των εικόνων που παράγει, τα αυτοπορτραίτα σας είναι
σίγουρο ότι θα τραβήξουν την προσοχή.
2 Για να προετοιμάσετε την έξυπνη συσκευή σας ώστε να λαμβάνει φωτογραφίες,
απλά κατεβάστε το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility. Το
βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility είναι συμβατό με έξυπνες συσκευές
με iOS™ και Android™ και μπορεί να ληφθεί δωρεάν στην έξυπνη συσκευή σας
από το Google Play™ και το Apple App Store™. Οι ονομασίες Android, Google,
Google Play, YouTube και άλλες είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

3 Σε λειτουργία λήψης μεμονωμένου κάδρου
και με βάση τα πρότυπα CIPA.

Απομακρυσμένη λήψη μέσω Wi-Fi με χρήση smartphone—ιδανική για ομαδικές
λήψεις.

Γρήγορη μεταφορά εικόνων από την D5500 σε smartphone μέσω
της ενσωματωμένης δυνατότητας Wi-Fi.

Αλλάξτε γρήγορα ρυθμίσεις μέσω της οθόνης αφής.

D5500 + AF-S DX NIKKOR 55–200mm
f/4–5.6G ED VR II
D5300 + AF-S DX VR Zoom-Nikkor
55–200mm f/4–5.6G IF-ED

Κρατήστε ζωντανές τις αναμνήσεις σας
Έξυπνη λήψη με το σκόπευτρο

Γρήγορη προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων

Εικόνες που πάντα εντυπωσιάζουν

Εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία στο φως

Εκφράστε απόλυτα το δημιουργικό σας όραμα

Η D5500 προσδίδει ένα νέο επίπεδο άνεσης κατά
τις λήψεις με χρήση του σκοπεύτρου. Χάρη στη νέα
λειτουργία Fn αφής, μπορείτε να προσαρμόσετε
γρήγορα βασικές ρυθμίσεις μέσω της οθόνης αφής
χωρίς να απομακρύνετε το μάτι σας από το σκόπευτρο.
Μπορείτε να εκχωρήσετε έως οκτώ ρυθμίσεις σε αυτήν
τη λειτουργία, όπως τα σημεία εστίασης, τις λειτουργίες
επιλογής περιοχής AF, το διάφραγμα και την ευαισθησία
ISO. Οι αριθμοί και τα εικονίδια που θα επιβεβαιώνουν
όποιες αλλαγές κάνετε θα εμφανίζονται στο σκόπευτρο.

Καθώς ποτέ δεν ξέρετε ποια μπορεί
να είναι η εξέλιξη κάθε στιγμής,
με την D5500 μπορείτε εύκολα
να αλλάζετε ρυθμίσεις μέσω του
κουμπιού P. Είτε πρόκειται για λήψη
με χρήση του σκοπεύτρου είτε σε ζωντανή προβολή, το
κουμπί P σάς εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε συχνά
χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζεται
να μπείτε στο μενού της φωτογραφικής μηχανής.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το κουμπί P για να μεταβείτε στο
μενού επεξεργασίας, να επιλέξετε τις φωτογραφίες που
θέλετε και να τις αποστείλετε σε έξυπνες συσκευές.

Ξεχάσ τε τις θαμπές εικόνες και δημιουργήσ τε,
χωρίς περιορισμούς, ζωηρές εικόνες με πλούσιες
λεπτομέρειες. Ειδικά σχεδιασμένος χωρίς το οπτικό
χαμηλοπερατό φίλτρο (OLPF), ο μεγάλος αισθητήρας
εικόνας με φορμά DX της D5500 αξιοποιεί κάθε
σπιθαμή της ανάλυσης των 24,2 megapixel και αποδίδει
εικόνες με απίστευτα καθαρή λεπτομέρεια—ειδικά
όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φακό NIKKOR.
Επίσης, με το μηχανισμό επεξεργασίας εικόνων
EXPEED 4 της Nikon, ο οποίος παρέχει λειτουργία
σε υψηλή ταχύτητα, προηγμένες δυνατότητες αποθορυβοποίησης και ομαλή εγγραφή video, είστε
ελεύθεροι να αποτυπώνετε μοναδικές αναμνήσεις με
αυτοπεποίθηση.

Τραβήξτε υπέροχες φωτογραφίες και video ακόμα
και όταν το φως είναι λιγοστό. Με μεγάλο εύρος ISO
100–25600 η αποτύπωση ευκρινών εικόνων θα σας
γίνει συνήθεια. Απολαύστε την ελευθερία να τραβάτε
φωτογραφίες χωρίς θάμπωμα σε εσωτερικούς χώρους
και πάρτι χωρίς τη χρήση φλας.

Η φωτογραφική μηχανή D5500 διαθέτει
ενσωματωμένο σύστημα Picture Control
που σας παρέχει τον απόλυτο έλεγχο
της ευκρίνειας, της αντίθεσης, της φωτεινότητας,
της απόχρωσης και του κορεσμού κατά τη λήψη
φωτογραφιών και video. Επιλέξτε ανάμεσα σε επτά
λειτουργίες: Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο,
Πορτραίτο, Τοπίο και Ισοβαρές. Η νέα ρύθμιση Ισοβαρές
διατηρεί όλες τις λεπτομέρειες και αποτυπώνει πλούσια
διαβάθμιση τόνων με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική
επιλογή αν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες
μετά τη λήψη.

Μην επιτρέπετε στον κακό φωτισμό να χαλάσει
μια φωτογραφία
Κατά τη φωτογράφιση με χρήση
του σκοπεύτρου
Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων μέσω
του κουμπιού P, ακόμα και όταν η
οθόνη της φωτογραφικής μηχανής
είναι απενεργοποιημένη.

Έχετε στη διάθεσή σας δύο λειτουργίες για να τραβάτε
τις λεπτομέρειες σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές
όταν φωτογραφίζετε υπό συνθήκες έντονου ή κόντρα
φωτός. Το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) είναι ιδανικό
για στατικά θέματα, ενώ το Ενεργό D-Lighting για
φωτογράφιση κινούμενων θεμάτων. Και στις δύο
λειτουργίες έχετε την ελευθερία να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης.

Κατά τη φωτογράφιση σε
ζωντανή προβολή
Αλλαγή ρυθμίσεων πατώντας απλά
το κουμπί P στην οθόνη αφής.
Κατά την απεικόνιση
Πατήστε το κουμπί P στην πίσω
πλευρά της φωτογραφικής μηχανής
για να αξιολογήσετε την ποιότητα
των φωτογραφιών και να τις
επεξεργαστείτε, να επεξεργαστείτε
video και να επιλέξετε αυτά που θα
στείλετε στην έξυπνη συσκευή σας.

Αλλάξτε γρήγορα το σημείο εστίασης με μια απλή
κίνηση του αντίχειρά σας πάνω στην οθόνη αφής.
6

ISO 25600

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF)
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/100 δευτ., f/8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 200
• Picture Control: Τυπικό ©Dixie Dixon
7

Φωτογράφιση κάθε δευτερόλεπτου
Ζήστε τη δράση από κοντά
Δείτε ό,τι βλέπει και η φωτογραφική μηχανή και
τραβήξτε φωτογραφίες με απόλυτη ευκρίνεια. Είτε
φωτογραφίζετε μια ομάδα φίλων είτε μια ροκ συναυλία,
φέρτε το σκόπευτρο στο μάτι σας και μπορείτε να
ακολουθήσετε τα θέματά σας σε πραγματικό χρόνο,
χωρίς καθυστέρηση ή περισπασμούς. Για ακόμα πιο
ομαλή διαδικασία λήψης, η D5500 εμφανίζει στην
οθόνη LCD την εικόνα που μόλις τραβήξατε τη στιγμή
που θα απομακρύνετε το μάτι σας από το σκόπευτρο.

Μην χάνετε στιγμή όταν πρόκειται για γρήγορα
κινούμενα θέματα
Ορισμένα θέματα κινούνται υπερβολικά γρήγορα και
απρόοπτα ξεφεύγοντας από την εστίαση. Με 39 σημεία
εστίασης που καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή του
κάδρου, το σύστημα αυτόματης εστίασης της D5500
σάς βοηθάει να εστιάσετε στο στόχο σας και να τον
διατηρήσετε εντός εστίασης με εκπληκτική ακρίβεια.
Επι λέξτε με ταξύ πολ λών λειτουργιών επι λογής
περιοχής AF, όπως AF μονού σημείου, AF δυναμικής
περιοχής, παρακολούθηση 3D και AF αυτόματης
επιλογής περιοχής.

• Φακός: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 12 bit • 'Εκθεση: λειτουργία [S], 1/800 του δευτ., f/11 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 800 • Picture Control: Τυπικό ©Dixie Dixon

Αδράξτε ακόμα και τα κλάσματα δευτερολέπτου
Ακόμα και όταν η δράση είναι γρήγορη, η D5500
μπορεί να αντεπεξέλθει. Ικανή για φωτογράφιση σε
ταχύτητα έως και 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)4 με
πλήρη απόδοση AF, αυτή η φωτογραφική μηχανή
αιχμαλωτίζει κάθε κίνηση. Οι φευγαλέες κινήσεις ή
εκφράσεις μπορούν να αποτυπώνονται ακριβώς στη
σωστή στιγμή και με ρεαλιστικές λεπτομέρειες χάρη
στην ανάλυση 24,2 megapixel της φωτογραφικής
μηχανής.
4 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.
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Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας
Αναζητήστε νέα προοπτική

S

Λήψη από ψηλά με τη φωτογραφική μηχανή μακριά από το φωτογράφο.

Λήψη από χαμηλά υπό γωνία.

T

Εξαιρετικά έντονο (Ειδικά εφέ)

Χαρίστε στις φωτογραφίες σας καλλιτεχνική υφή

Δημιουργήστε τελικές φωτογραφίες στη στιγμή

Είτε φωτογραφίζετε από ψηλά είτε

Μ ε τα τρ έψ τε τ ις φ ω τογρ αφίες και

Πραγματοποιήστε περικοπή, αλλάξτε το μέγεθος ή

από χαμηλά, η πτυσσόμενη οθόνη

τα vide o σας σε μοναδικά έργα

εφαρμόστε φίλτρα εφέ και βάλτε την τελική πινελιά στις

της D5500 εξασφαλίζει άνετη φωτο-

τέχνης. Διαλέξτε ανάμεσα σε δέκα

φωτογραφίες σας μέσω της ίδιας της φωτογραφικής

γ ρ ά φ ι σ η σ ε Ζ ω ν τ α ν ή πρ ο β ο λ ή .

ειδικά εφέ, όπως Εξαιρετικά έντονο,

μηχανής και του μενού επεξεργασίας που αυτή

Ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία

Επιλεκτικό χρώμα και εφέ μινιατούρας,

διαθέτει. Οι νέες επιλογές στην D5500 περιλαμβάνουν

κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή, η μεγάλη

και εφαρμόστε τα μέσω της ίδιας της φωτογραφικής

τις λειτουργίες Εικονογράφησης φωτογραφίας και

οθόνη αφής 8,1 cm/3,2 in. σάς διευκολύνει να τραβάτε

μηχανής κατά τη διάρκεια της λήψης. Κατά τη διάρκεια

Ζωγραφιάς, καθώς και την απλή επεξεργασία video.

τη λήψη που θέλετε.

λήψης σε Ζωντανή προβολή τα εφέ εμφανίζονται σε
πραγματικό χρόνο στην οθόνη και μπορείτε να δείτε

Ποπ (Ειδικά εφέ)

το αποτέλεσμα πριν να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Ειδικά εφέ στην D5500
∙ % Νυχτερινή λήψη ∙ S Εξαιρετικά έντονο ∙ T Ποπ
∙ U Εικονογράφηση φωτογραφίας5, 6 ∙ ' Εφέ μηχανής-παιχνιδιού5

3

Επιλεκτικό χρώμα (Ειδικά εφέ)

1

Σιλουέτα (Ειδικά εφέ)

∙ ( Εφέ μινιατούρας5, 7 ∙ 3 Επιλεκτικό χρώμα5 ∙ 1 Σιλουέτα
∙ 2 Έντονη φωτεινότητα ∙ 3 Χαμηλή φωτεινότητα

3

Χαμηλή φωτεινότητα (Ειδικά εφέ)

2

Έντονη φωτεινότητα (Ειδικά εφέ)

5 Αυτά τα εφέ μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη Ζωντανή προβολή.
6 Ένα video που έχει τραβηχθεί με αυτό το εφέ αναπαράγεται όπως ένα slide show που
αποτελείται από μια συλλογή φωτογραφιών.
7 Ένα video που έχει τραβηχθεί με αυτό το εφέ αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα. Ο ήχος
δεν εγγράφεται.

Μενού επεξεργασίας στην D5500
∙ 0 Επεξεργασία NEF (RAW) ∙ k Περικοπή ∙ 1 Αλλαγή μεγέθους
∙ i D-Lighting ∙ 2 Γρήγορη επεξεργασία ∙ j Διόρθωση του
κοκκινίσματος των ματιών ∙ e Ίσιωμα ∙ ( Έλεγχος παραμόρφωσης
∙ r Έλεγχος προοπτικής ∙ ) Fisheye ∙ m Εφέ φίλτρου
∙ l Μονόχρωμο ∙ o Επικάλυψη εικόνας ∙ q Ιχνογραφία
∙ U Εικονογράφηση φωτογραφίας ∙ g Έγχρωμο σκίτσο
∙ u Εφέ μινιατούρας ∙ 3 Επιλεκτικό χρώμα ∙ ) Ζωγραφιά
∙ f Επεξεργασία video
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Διευρύνετε τους ορίζοντές σας στη φωτογραφία
Πάρτε τον έλεγχο του φωτός

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

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

Αυτός ο υπερευρυγώνιος φακός zoom αποδίδει κινηματογραφικές προοπτικές με ελάχιστη παραμόρφωση. Στο μέγιστο άκρο του των 10 mm, καλύπτει γωνία προβολής 109°,
δηλαδή σχεδόν όσο και η λειτουργία Fisheye, και υπερβαίνει
τα όρια της οπτικής των ματιών σας.

Γρήγορος βασικός φακός για όμορφο θαμπό φόντο. Αυτός ο
φακός προσφέρει εικόνες που συνδυάζουν εκπληκτική ευκρίνεια
με υπέροχο, ομοιόμορφα θαμπό φόντο. Έχει επίσης άριστες
επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χάρη στο γρήγορο
διάφραγμα που διαθέτει.

Ένας μικρός και ελαφρύς φακός ειδικά σχεδιασμένος για
χρήση σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση. Σας επιτρέπει να
αποτυπώνετε τις πιο εξεζητημένες λεπτομέρειες και λεπτές
υφές και να τις αναδεικνύετε με ένα όμορφο θαμπό φόντο.

Δε ν είναι πά ν τα εύκολο να φω τογραφίσε τε
θέματα ακριβώς όπως εσείς τα βλέπετε όταν για
τη φωτογράφιση χρησιμοποιείται ο περιβάλλων
φωτισμός. Σε σκοτεινές συνθήκες ή σε συνθήκες με
οπίσθιο φωτισμό, το ενσωματωμένο φλας της D5500
θα φωτίσει αυτόματα το θέμα σας. Όταν θέλετε
μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά την ποιότητα και την
κατεύθυνση του φωτός, τα φλας Speedlight της Nikon,
όπως το SB-300, είναι αρκετά πρακτικά για τη λήψη
δημιουργικών φωτογραφιών με όμορφο φωτισμό.
Όταν πρόκειται για πλάνα video, δοκιμάστε το SB-500,
το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη λυχνία LED υψηλής
έντασης που ενδείκνυται για εγγραφή video.

Περισσότεροι φακοί, μεγαλύτερη ποικιλία
Η ποιότητα των φακών NIKKOR συνισ τά έ να από τα βασικά
πλεονεκτήματα μιας Nikon D-SLR συγκριτικά με κάθε άλλο τύπο
φωτογραφικής μηχανής. Χρησιμοποιήστε έναν γρήγορο βασικό
φακό για όμορφο θαμπό φόντο, έναν τηλεφακό για μακρινά
θέματα ή έναν ευρυγώνιο φακό για κινηματογραφικά
εφέ. Όποιον κι αν επιλέξετε, μπορείτε να απολαμβάνετε
την ακρίβεια και την ευελιξία από την πλήρη αξιοποίηση
της ανάλυσης των 24,2 megapixel της φωτογραφικής σας
μηχανής: απολαύστε την ελευθερία να τραβάτε φωτογραφίες με
ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακή αντίθεση ή πειραματιστείτε με
κινηματογραφικά εφέ όταν τραβάτε video.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Ο ιδανικός σύντροφος για τα ταξίδια σας. Αυτός ο πανίσχυρος φακός zoom 16,7x σάς προσφέρει μοναδική
ποιότητα εικόνας και εκπληκτική ευελιξία. Το ισχυρό ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών σάς
επιτρέπει να φωτογραφίζετε σε ταχύτητες κλείστρου μικρότερες κατά έως τέσσερα στοπ8 και αντισταθμίζει τις
συνέπειες από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής εξασφαλίζοντας καθαρές εικόνες χωρίς θαμπά σημεία.
8 Με βάση τα πρότυπα CIPA.
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• Φακός: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF)
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/125 δευτερολέπτου, f/3.5
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 400
• Picture Control: ουδέτερο (εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία
μετά τη λήψη)
©Dixie Dixon

Εάν συνδέσετε ένα φλας Speedlight SB-500 στην
D5500 μέσω ντεκλανσέρ TTL SC-28/SC-299, μπορείτε
να φωτίσετε μια σκηνή από διάφορες γωνίες. Εδώ,
το φλας έχει φορά προς τα πίσω και αντανακλάται σε
ένα φύλλο λευκού χαρτιού πίσω από το φωτογράφο
διαχέοντας ομοιόμορφα το φως πάνω στο θέμα.
9 Το ντεκλανσέρ TTL SC-28/SC-29 είναι απαραίτητο για
τη σύνδεση ενός ανεξάρτητου φλας Speedlight με την
D5500.

Φλας SB-500 συνδεδεμένο στην D5500
13

Video που εκπληρώνουν ακόμα και τα πιο τολμηρά όνειρά σας
Απίστευτα ομαλή αποτύπωση δράσης

Φωτογράφιση σε διαφορετικά διαστήματα

Η λήψη φωτογραφιών με την D5500 είναι μόνο
η μισή διασκέδαση. Όταν η περίσταση απαιτεί
την εγγραφή video, η λειτουργία D-Movie
πραγματοποιεί εγγραφή κλιπ video Full HD
με ομαλή ροή και πλούσιες λεπτομέρειες με
ταχύτητες καρέ έως 50p/60p. Η πτυσσόμενη
οθόνη αποτελεί ένα ακόμα ερέθισμα για το
δημιουργικό πνεύμα σας, ενώ με τα κινηματογραφικά εφέ των φακών NIKKOR θα σας
ζηλεύουν ακόμα και επαγγελματίες κινηματογραφιστές.

Τα video δεν είναι ο μόνος τρόπος για να αποτυπώσετε
μια σειρά γεγονότων με την D5500. Η λειτουργία λήψης
με περιοδικό χρονοδιακόπτη της φωτογραφικής μηχανής
σάς επιτρέπει τη λήψη διαδοχικών φωτογραφιών σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα για έως και 9.999
καρέ. Αυτή η αλληλουχία φωτογραφιών υψηλής ποιότητας μπορεί έπειτα να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκθαμβωτικών ακολουθιών χρονικής υστέρησης.10
Εάν φωτογραφίζετε μια σκηνή της οποίας η φωτεινότητα αλλάζει σταδιακά, όπως
για παράδειγμα την ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
ομαλοποίησης έκθεσης για να διασφαλίσετε ομαλές μεταβάσεις από τη μία εικόνα
στην άλλη και να έχετε φυσικά αποτελέσματα χωρίς τρεμόπαιγμα.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
Με εύρος ISO που επεκτείνεται έως ISO 25600, μπορείτε να αποτυπώσετε πλούσια και
ευκρινή πλάνα video ακόμα και όταν ο φωτισμός είναι περιορισμένος. Απολαύστε την
ελευθερία να κινηματογραφείτε σκηνές στο δρόμο μέσα στη νύχτα ή διασκεδαστικά
πάρτι σε κλειστούς χώρους, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον εξοπλισμό φωτισμού.

Απευθείας σύνδεση σε τηλεοράσεις και οθόνες
Τα video και οι φωτογραφίες της D5500 μπορεί να φαίνονται ωραία στην οθόνη
της φωτογραφικής μηχανής αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα
αντικρύσετε όταν τα προβάλετε σε μια HDTV. Συνδέστε εύκολα τη φωτογραφική
μηχανή σε εξωτερικές οθόνες χρησιμοποιώντας τη mini υποδοχή ακίδων HDMI (τύπος
C). Επωφεληθείτε της συμβατότητας της φωτογραφικής μηχανής με HDMI-CEC και
χειριστείτε την μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
14
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10 Απαιτείται λογισμικό τρίτου κατασκευαστή.

Προηγμένες λειτουργίες ήχου για καθαρό και ευκρινή ήχο

Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Η ποιότητα του ήχου μπορεί να καθορίσει την επιτυχία
ενός video. Ευτυχώς, η D5500 διαθέτει ενσωματωμένο
σ τερεοφωνικό μικρόφωνο και είναι συμβατή με το
σ τερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 της
Nikon, το οποίο απορροφά σε μικρότερο
βαθμό το θόρυβο του μη χα νισμού
αυτόματης εστίασης του φακού. Και τα δύο
μικρόφωνα μπορούν να ρυθμιστούν
αυτόματα ή χειροκίνητα, πριν από ή
κατά τη διάρκεια μιας λήψης.

Έλεγχος ευαισθησίας
μικροφώνου
Στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1
συνδεδεμένο στην D5500

1 Δέκτης υπερύθρων για το
τηλεχειριστήριο ML-L3
(εμπρός)
2 Διακόπτης τροφοδοσίας
3 Κουμπί λήψης
4 Κουμπί εγγραφής video
5 Κουμπί αντιστάθμισης
έκθεσης/κουμπί ρύθμισης
διαφράγματος/κουμπί
αντιστάθμισης φλας
6 Επιλογέας εντολών
7 Διακόπτης ζωντανής
προβολής
8 Eπιλογέας λειτουργιών
9 Βοηθητικός φωτισμός AF/
Λάμπα χρονομέτρη
αυτοφωτογράφισης/Λάμπα
μείωσης του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών
! Ενσωματωμένο φλας
" Στερεοφωνικό μικρόφωνο
# Πέδιλο εξαρτημάτων (για
προαιρετικές μονάδες φλας)

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

; Κουμπί πληροφοριών
< Κουμπί κλειδώματος AE/AF /
κουμπί προστασίας
= Κουμπί απεικόνισης
> Κουμπί P
? Κουμπί OK
@ Κάλυμμα επαφής HDMI
[ Κάλυμμα υποδοχής κάρτας
μνήμης
\ Πολυ-επιλογέας
] Κουμπί μεγέθυνσης
απεικόνισης
^ Κουμπί διαγραφής
_ Λάμπα πρόσβασης κάρτας
μνήμης
{ Κουμπί σμίκρυνσης
απεικόνισης/κουμπί
εικονιδίων/κουμπί βοήθειας
| Κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας
} Υποδοχή τρίποδου
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D5500 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής
Υποδοχή φακού
Βέλτιστη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης
Μέγεθος εικόνας (pixel)
Μορφή αρχείου

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Μοντούρα F της Nikon (με επαφές AF)
Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση ισοδύναμη με περίπου 1,5× συγκριτικά με τη γωνία προβολής των φακών με φορμά FX
24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το λογισμικό Capture NX-D)
• 6.000 × 4.000 [Μεγ.] • 4.496 × 3.000 [Μεσ.] • 2.992 × 2.000 [Μικ.]
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπιεσμένο • JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline, συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) • NEF (RAW)+JPEG: Μία
φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG
Σύστημα Picture Control
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο, Ισοβαρές. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα
Picture Control.
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και συμβατές με UHS-I SDHC και SDXC
Σύστημα αρχείων
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
Περίπου 95% οριζόντια και 95% κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,82 × (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 την κεντρική επιφάνεια του προσοφθάλμιου φακού του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας
-1,7 έως +0,5 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
×=1/200 δ, συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 δ ή μικρότερη
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας
Λειτουργίες λήψης
8 (μεμονωμένο καρέ), ! (συνεχής Χ), 9 (συνεχής Υ), 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 (fps) • 9 : έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (JPEG και NEF/RAW 12 bit) ή 4 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (NEF/RAW 14 bit). Σημείωση: οι
ταχύτητες καρέ προϋποθέτουν την ύπαρξη συνεχούς λειτουργίας AF, χειροκίνητης ή έκθεσης με αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου, ταχύτητα κλείστρου 1/250 δευτ. ή μεγαλύτερη,
προσαρμοσμένη ρύθμιση a1 (επιλογή προτεραιότητας AF-C) στην επιλογή Απελευθέρωση και άλλες ρυθμίσεις σε προεπιλεγμένες τιμές.
Χρονομετρητής 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 (τύποι φακών G, Ε και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU) • Κεντροβαρής μέτρηση: 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
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: τιμή έκθεσης 0 έως 20 EV • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)

Σύζευξη φωτόμετρου
Λειτουργίες έκθεσης

Αντιστάθμιση έκθεσης

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 σκηνών (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, S εξαιρετικά έντονο, T ποπ, U εικονογράφηση φωτογραφίας, ' εφέ μηχανής παιχνιδιού, ( εφέ μινιατούρας,
3 επιλεκτικό χρώμα, 1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή φωτεινότητα)
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε προσαυξήσεις του 1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες P, S, A, M, h και %

Bracketing έκθεσης
Κλείδωμα έκθεσης

3 λήψεις σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε με το κουμπί A (L)

Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Ενεργό D-Lighting
ADL bracketing
Αυτόματη εστίαση

ISO 100 έως 25600 σε βήματα 1/3 EV. Διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Εύρος ανίχνευσης
Λειτουργία φακού
Σημείο εστίασης
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF
Κλείδωμα εστίασης
Ενσωματωμένο φλας
Αριθμός οδηγού

Αυτόματο, πολύ υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
2 λήψεις
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Nikon Multi-CAM 4800DX με ανίχνευση φάσης TTL, 39 σημεία εστίασης [περιλαμβανομένων 9 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης
(cross-type)] και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
-1 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• 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
Μπορεί να επιλεγεί από 39 ή 11 σημεία εστίασης
AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 39 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Η εστίαση μπορεί να κλειδωθεί πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πατώντας το κουμπί A (L)
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση, P, S, A, M, 0: χειροκίνητη ανύψωση με απελευθέρωση κουμπιού
Περίπου 12/39, 12/39 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)

Έλεγχος φλας

TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με χρήση αισθητήρα RGB 2016 pixel και ενσωματωμένο φλας. Χρησιμοποιείται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις
ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix και κεντροβαρή, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με σημειακή μέτρηση
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, πίσω κουρτίνα με αργό συγχρονισμό, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση
Αντιστάθμιση φλας
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -3 έως +1 EV σε προσαυξήσεις του 1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες P, S, A, M και SCENE
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 Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με τις μονάδες SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ή SB-500 ως κύριο φλας ή με τη μονάδα SU-800 ως εντολέα. Υποστηρίζεται
Nikon (Creative Lighting System - CLS) 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
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (MF)
προβολή
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
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης video
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel) και
• 1920 × 1080, 60p (προοδευτική)/50p/30p/25p/24p, Hυψηλή/κανονική • 1280 × 720, 60p/50p, Hυψηλή/κανονική • 640 × 424, 30p/25p, Hυψηλή/κανονική.
ταχύτητα καρέ
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 × 1080, 60p/50p, 3 λεπτά σε λειτουργία εφέ μινιατούρας)
Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 25600
Οθόνη
Πτυσσόμενη οθόνη TFT 8,1 cm/3,2 in. (3:2), περίπου 1037k-dot (720 × 480 × 3 =1.036.800 κουκκίδες), πτυσσόμενη οθόνη LCD με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου
100%, ρύθμιση φωτεινότητας και οπτικού αισθητήρα με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 12 ή 80 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video και πανοραμική απεικόνιση, slide show φωτογραφιών ή/και
video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας, αυτόματη περιστροφή εικόνας, αξιολόγηση εικόνας και σχόλιο
εικόνας (έως 36 χαρακτήρες)
USB
Hi-Speed USB, συνιστάται σύνδεση σε ενσωματωμένη θύρα USB
Έξοδος video
NTSC, PAL
Έξοδος HDMI
Επαφή HDMI τύπου C
Υποδοχή εξαρτήματος
Ασύρματα τηλεχειριστήρια: WR-1, WR-R10 (διατίθενται χωριστά) ,Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται χωριστά) ,Μονάδες GPS: GP-1/GP-1A (διατίθενται χωριστά)
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
2.412 έως 2.462 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
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-EL14a
Μετασχηματιστής ρεύματος
Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5A (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1222)
Περίπου 124 × 97 × 70 mm/4,9 × 3,9 × 2,8 in.
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Βάρος
Περίπου 470 g/1 lb 0.6 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 420 g/1 lb 14.9 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, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25, καλώδιο USB UC-E23, καλώδιο audio video EG-CP16,
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC3, καπάκι σώματος BF-1B
τη χώρα ή την περιοχή)
Λειτουργίες φλας

Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer. September
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• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. • 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.
• Η επωνυμία Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. • Οι επωνυμίες Google, Android™, Nexus και Google Play 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. • Όλες οι φωτογραφίες δείγματα είναι ©Dixie Dixon.
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