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Naredite korak naprej. Fotoaparat D5 bo s svojimi funkcijami izpolnil vse vaše želje in 

poskrbel za neverjetne fotografije, saj je izredno zmogljiv in natančen. Nikonov neverjetni 

153-točkovni sistem AF nove generacije zagotavlja izredno široko pokritost kadra ne glede na 

to, ali fotografirate dirko ali slavne osebnosti na rdeči preprogi. Fotografirate lahko s hitrostjo do  

12 posnetkov na sekundo s stalnim AF in AE, novi medpomnilnik pa omogoča, da v enem rafalu z visoko 

hitrostjo posnamete do 200 zaporednih posnetkov NEF (RAW). Nova tipala za merjenje ter slikovna tipala 

zagotavljajo neverjetno natančno prepoznavanje motivov in upodabljanje podrobnosti celo v slabih pogojih 

osvetlitve. Razpon občutljivosti je največji v zgodovini Nikonovih fotoaparatov (izjemen ISO 3.280.000), 

zato boste zlahka fotografirali tako pri močni sončni svetlobi kot v astronomskem mraku. Nikonov največji 

standarden razpon občutljivosti ISO doslej ponuja neverjetno kakovost slike do ISO 102.400. Filmarjem, ki radi 

premikajo meje, pa funkcija D-videoposnetek zdaj omogoča snemanje v visoki ločljivosti 4K/UHD neposredno  

v fotoaparatu s hitrim branjem podatkov za vsako slikovno točko posebej, kar zagotavlja najvišjo kakovost 

slike. Ne glede na to, kam vas ponesejo vaše vizije, bo ta fotoaparat vedno pripravljen na naslednji korak.

Na voljo sta tipa XQD in CF.
please translate as: Oba tipa vključujeta dve reži za dve enaki 
pomnilniški kartici.

MOJSTROVINA  
V TISOČINKI SEKUNDE



 /  /  /  
 /  
 /   

Natančen zajem in zadržanje motivov -  
širša in gostejša pokritost

Fotoaparat D5 ima popolnoma nov sistem AF s 153 
gosto razporejenimi točkami ostrenja (izbirati je mogoče 
med 55 točkami) in 99 križnimi senzorji1. Rezultat je 
celotna pokritost, ki je za 130 % večja kot pri fotoaparatu 
DS4. Vse točke ostrenja so združljive z objektivi AF 
NIKKOR s svetlobno jakostjo f/5.6 ali svetlejšo, 15 točk 
ostrenja v sredini pa celo z objektivi z efektivno svetlobno 
jakostjo f/8. 99 križnih senzorjev1 v središčnem in 
obrobnih delih zagotavlja izjemno zmogljivo zaznavanje 
motiva: majhnim predmetom, ki se zelo hitro premikajo, 
je mogoče slediti z natančnostjo, ki doslej ni bila na voljo. 
Motive ob robu kadra je mogoče preprosto zaznati, 
pokončno fotografiranje pa je močno izboljšano.
1 Število točk ostrenja, ki lahko delujejo kot križni senzorji, je odvisno od 

zaslonke.

AF do – 4 EV - vrhunska zmogljivost  
v slabših svetlobnih pogojih

Novo razviti modul senzorja za samodejno ostrenje 
Multi-CAM 20K v fotoaparatu D5 uspešno ostri pri 
–4 EV2 v osrednji točki in pri –3 EV2 v vseh točkah 
ostrenja. AF zagotavlja izjemno delovanje tudi 
pr i  fotograf iranju z nizkim kontrastom al i  pr i 
š ibki  svet lobi .  Skupaj z never jetnim obsegom 
občutljivosti ISO in novim tipalom za merjenje RGB  
s 180.000 slikovnimi točkami fotoaparat D5 občutno širi 
možnosti fotografiranja.
2 Pri občutljivosti ISO 100 in temperaturi 20 °C.

Namenski procesor za AF -  
zmogljivost in natančnost

Z novo enoto ASIC za AF je za AF na voljo največja 
zmogljivost računalniške obdelave. Vsebuje namenski 
procesorski čip za AF s sposobnostjo hitrega računanja in 
mikroprocesor za nadzor zaporedij, zato ta nova enota 
zagotavlja neprekosljivo odzivnost sistema AF, napredno 
zaznavanje motivov in natančno analizo scene. Ne glede 
na hitrost dogajanja fotoaparat ne sklepa kompromisov. 
Fotografirate lahko do 12 posnetkov na sekundo  
s sledenjem AE/AF ali pa do 14 posnetkov na sekundo  
z dvignjenim zrcalom. Sledenje AF in vidl j ivost 
pri pogledu skozi iskalo sta močno izboljšana pri 
fotografiranju športnih dogodkov ali prizorov, kjer 
motivi pogosto nenadoma spremenijo smer. Hitrejša 
mehanizma zaporednega zaklopa in zrcala bistveno 
zmanjšata čas zatemnitve iskala pri hitrih 
rafalnih posnetkih.

Izboljšani načini AF

Novi sistem AF izboljša vseh sedem načinov delovanja  
z območjem AF. Način AF z eno točko za neverjetno 
natančnost izkoristi prednosti manjših točk ostrenja.  
V načinih AF z dinamičnim območjem3, AF s skupino točk, 
3D-sledenje in AF s samodejno izbiro območja večje 
skupno število točk ostrenja izboljša zajemanje motivov, 
saj je vsako od območij AF gosto pokrito. Tudi pri zelo 
hitrem fotografiranju boste hitro premikajoče in 
nepredvidljive motive lahko ulovili z neverjetno lahkoto. 
3 Pri 25 ali 72-točkovnem AF z dinamičnim območjem je lahko število 

uporabljenih točk manjše od 25 ali 72, kar je odvisno od izbire glavne 
točke ostrenja.

Način AF z dinamičnim območjem  
(25, 72 in 153 točk)
Če motiv za kratek čas zbeži iz točke izostritve, bo 
fotoaparat v načinu ostrenja AF-C izostril sliko na 
podlagi informacij o točkah ostrenja okoli nje. Število 
točk ostrenja se razlikuje glede na izbrani način:

• 25-točkovni AF z dinamičnim območjem4: to 
možnost izberite, kadar imate dovolj časa za 
fotografiranje ali kadar je premikanje motivov 
predvidljivo. Na primer pri fotografiranju tekačev ali 
dirkalnikov na stezi.

• 72-točkovni AF z dinamičnim območjem4: to 
možnost izberite, kadar je premikanje motivov 
nepredvidljivo, npr. pri nogometni tekmi. 

• 153-točkovni AF z dinamičnim območjem: to 
možnost izberite za motive, ki se premikajo hitro in jih 
ni mogoče enostavno ujeti v iskalo, npr. ptice.

Način AF s skupino točk
Hitro premikajočim se motivom lahko sledite z neverjetno 
natančnostjo – tudi na večjih razdaljah. Fotoaparat motiv 
prepozna kot območje, pri čemer uporablja izbrano 
točko in sosednje točke kot skupino. Če fotoaparat  
v načinu ostrenja AF-S zazna obraze, bo dal prednost 
motivom za portret.

3D-sledenje
V načinu ostrenja AF-C fotoaparat sledi motivom, 
ki zapustijo izbrano točko ostrenja, in po potrebi 
izbere nove točke ostrenja. Ta način se uporablja za 
hitro kompozicijo fotografij z motivi, ki se premikajo 
nepredvidljivo z ene strani na drugo, npr. teniški igralci.

AF s samodejno izbiro območja
Fotoaparat samodejno zazna motiv in izbere točko 
ostrenja. Če fotoaparat zazna obraz, bo dal prednost 
motivu za portret. Dejavne točke ostrenja so po izostritvi 
za kratek čas označene; v načinu ostrenja AF-C se glavna 
točka ostrenja prikaže, ko se druge točke ostrenja 
izklopijo.
4 Pri 25 ali 72-točkovnem AF z dinamičnim območjem je lahko število uporabljenih 

točk manjše od 25 ali 72, kar je odvisno od izbire glavne točke ostrenja.

Prilagodljivo zaklepanje AF

V načinu AF-C fotoaparat 
aktivira sledenje izostritve 
s predvidevanjem, če 
se motiv fotoaparatu 
približa ali se od njega 
oddalji. Zaklepanje AF 
a l i  s ledenje ostrenja 
z zaklepanjem lahko 
prilagodite na dva načina.5 Odziv sistema AF pri ovirah je 
odličen za primere, ko se med motivom in fotoaparatom 
pojavi drug predmet. Možnost »Hitro« uporabite, če 
želite izostritev s predmeta, ki ovira fotografijo, vrniti 
na prvotni motiv. Možnost »Zakasnjeno« uporabite, če 
želite izostritev ohraniti na prvotnem motivu. Možnost 
»Nepredvidljivo« uporabite, če se motiv pogosto ustavlja 
in spet premakne. Možnost »Enakomerno« uporabite, 
če se motiv premika s stalno hitrostjo.
5 Na voljo v načinu AF-C s servo pogonom objektiva.

153 točk ostrenja, 99 križnih senzorjev in namenski procesor za AF

Bodite vedno korak pred konkurenco z AF naslednje generacije

Sistem AF fotoaparata D5 zaznava motive z nizkim kontrastom

Premikanje motiva: nepredvidljivo

Premikanje objektiva: predvidljivo

Točke ostrenja:
Točke ostrenja, ki jih je mogoče izbrati:

Križni senzorji:

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Kakovost slike: kakovostni JPEG ★ (najboljša kakovost) • Način delovanja z območjem AF: dinamično območje AF (25 točk) •  Osvetlitev: način [M], 
1/3200 s, f/2,8 • Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba • Občutljivost: ISO 125 • Picture Control: standardno ©Matthias Hangst
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Standarden obseg ISO od 100 do 102.400 - 
najširši v Nikonovi zgodovini

Fotoaparat D5 na široko odpira vrata fotografiranju pri 
šibki svetlobi. Z novim slikovnim tipalom in slikovnim 
procesorjem EXPEED 5 fotoaparat zagotavlja neverjetno 
širok standarden obseg ISO – od 100 do 102.400. 
Neverjeten tehnični razvoj omogoča, da se razpon 
občutljivosti ISO zdaj lahko razširi od vrednosti, 
enakovredne ISO 50 pri nastavitvi Lo1, do vrednosti, 
enakovredne ISO 3.280.000 pri nastavitvi Hi 5. Te 
izjemno visoke občutljivosti ISO so bile razvite za posebne 
namene uporabe ter omogočajo, da brez bliskavice 
ustvarite barvne posnetke tudi v astronomskem mraku, 
ki je opredeljen z izjemno nizko vrednostjo osvetljenosti 
0,001 luksa.

Novo tipalo CMOS formata FX in EXPEED 5 - 
izkušnja, ki osvobaja

 

Popolnoma novo slikovno tipalo CMOS formata FX  
z 20,8 milijona slikovnih točk in tipalo za merjenje RGB  
s 180.000 slikovnimi točkami v fotoaparatu D5 
zagotavljata neverjetno natančno prepoznavanje motiva 
in upodabljanje podrobnosti na posnetkih. Ti novi tipali, 
ki ju je razvil Nikon, zagotavljata bogatejše tonske 
prehode in občutno izboljšata natančnost samodejne 
nastavitve beline. Prednosti boste občutil i  tudi 
pr i  fotograf i ranju športn ih dogodkov s  h i t ro 
p r e m i k a j o č i m i  s e  m o t i v i  
v zaprtem prostoru ali motivov z zelo nasičenimi barva-
mi. Razen z novimi tipali se Nikonov novi slikovni 
procesor EXPEED 5 lahko pohvali tudi z računskimi 
zmogljivostmi, ki je zlahka kos bogatim podatkom in 
visoki hitrosti zapisovanja slikovnega tipala. Sistem za 
obdelavo signala, ki je optimiziran za 25 odstotkov večje 
število slikovnih točk novega tipala, zagotavlja vrhunsko 
kakovost slike pri občutljivosti od ISO 3200 do 12.800 – 
razpon, ki je priljubljen pri športnih fotografih. Fini šum 
je občutno zmanjšan in tudi posnetki, posneti v načinu 
izreza pri visokih občutljivostih ISO, bodo obdržali  
svojo kakovost. Poleg tega lahko fotografirate do  
12 posnetkov na sekundo s sledenjem AE/AF ali pa do 
14 posnetkov na sekundo z dvignjenim zrcalom in 
snemate videoposnetke 
4 K / U H D  ( 3 8 4 0  × 
2160)/30p.

ISO 3.280.000 (razširjen obseg) × 20,8 milijona slikovnih točk × EXPEED 5

Zgornja slika je izrezana iz te slike in povečana. Slike JPEG, posnete 
pri visoki občutljivosti, ohranijo visoko kakovost tudi po izrazitem 
izrezovanju, tako pa je zagotovljena ustrezna kakovost za objavo v 
medijih.

Trije samodejni načini nastavitve beline

 

Nastavitev beline v fotoaparatu D5 ima tri samodejne 
načine, s katerimi boste zajeli vzdušje z osupljivo 
natančnostjo. Auto 0 »Keep white (reduce warm 
colours)« (manj toplih barv) je enak načinu Auto 1 
»Normal« (običajno) pri fotoaparatu D4S. Ta način 
belo prikaže kot belo tudi pod virom svetlobe z nizko 
(rdečkasto) barvno temperaturo. Način Auto 1 »Normal« 
(običajno) pri fotoaparatu D5 ohranja ravnovesje med 
originalno barvo motiva in svetlobo v okolici. Način Auto 
2 »Keep warm lighting colours« (ohranjanje toplih barv 
osvetlitve) pa ohrani barvo svetlobe žarnice ali druge 
svetlobe za posnetke z naravnim občutkom topline.

Sistem Picture Control -  
ustvarite popolno sliko

Nikonov sistem Picture Control ima 
sedem prednastavl jenih možnosti,  
s katerimi lahko pri snemanju fotografij 
ali videoposnetkov preprosto določite 
parametre, kot so ostrina, nasičenost in 
barvni odtenek. Z nastavitvijo »Clarity« (Jasnost) lahko 
natančno prilagodite podrobnosti. Možnost »Flat« 
(ohranitev podrobnosti in razpona tonov) pa vam olajša 
naknadno obdelavo. »Flat« ima tonsko krivuljo, ki je 
najbližje ravni liniji, zato vam omogoča, da pridobite 
kar največ informacij o barvi, svetlosti in teksturi motiva. 
Ta način Picture Control je popolna izbira za snemanje 
videoposnetkov, ki jim boste pri naknadni obdelavi 
dodali barvne prehode, saj preprečuje preosvetlitve, 
prevladanje senc in nasičenost barv tudi po prilagajanju 
ali urejanju.

 

S funkcijo Picture Control po  
meri izboljšajte svoj potek dela

Funkc i ja  P ic ture Contro l  po mer i  za  s l ikanje 
posebnih motivov in prizorov omogoča snemanje 
posnetkov v formatu JPEG, ki  ne potrebujejo 
naknadne obdelave. V prednastavljenih načinih 
l ahko shran i te  do  devet  možnost i  po  mer i .  
Z Nikonovim orodjem Picture Control Utility 2 (možnost 
brezplačnega prenosa z Nikonovih spletnih mest) 
lahko funkcijo Picture Control po meri na računalniku 
še natančneje prilagodite svojim potrebam, nato pa 
nastavitve prenesete nazaj v svoj fotoaparat prek 
spominskih kartic. 

Popolnoma nova stopnja visoke občutljivosti:  
fotografirate lahko tudi to, česar s prostim očesom ne vidite

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Kakovost slike: kakovostni 
JPEG ★ (najboljša kakovost) • Način delovanja z območjem AF: dinamično območje AF 
(25 točk) • Osvetlitev: način [M], 1/1600 s, f/2,8 • Nastavitev beline: Auto 0 
• Občutljivost: ISO 10000 • Picture Control: standardno  
©Matthias Hangst

• Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Kakovost slike: kakovostni JPEG ★ (najboljša kakovost) • Način delovanja z območjem AF: AF z eno točko • Osvetlitev: način [M], 1/2500 s, f/7,1 • Nastavitev 
beline: Auto 0 • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno ©Dixie Dixon

2  Auto 1 »Normal« (običajno)

3  Auto 2 »Keep warm lighting colors« 
     (ohranjanje toplih barv osvetlitve)

1  Auto 0 »Keep white (reduce warm 
     colours)« (manj toplih barv) 



Odstranljiv nastavek okularja in  
okular s fluorovo prevleko

 

Fotoaparat D5 ima odstranljiv nastavek okularja DK-
27, ki omogoča preprosto pritrjevanje zaščitnega 
prekrivala v slabih vremenskih razmerah. Na zaščitno 
prekrivalo pritrdite dodatni nastavek okularja DK-27, 
da boste nastavka lahko zamenjali v nekaj sekundah, 
če se vremenske razmere poslabšajo. Okular iskala se 
ponaša z Nikonovo edinstveno fluorovo prevleko, ki 
odbija vodo, prah in umazanijo, ne da bi se pri tem 
poslabšala kakovost slike. Prevleka omogoča tudi lažje 
čiščenje okularja.

Vzdržljiv, izjemno natančen zaklop

 

Fotoaparat D5 je bil preizkušen v 400.000 ciklih, pri 
čemer je bil zaklop vgrajen v popolnoma sestavljen 
fotoaparat, in je zato pripravljen na visoke zahteve 
profesionalnih fotografov. Zaklop vključuje nadzor  
s samokalibriranjem, ki zagotavlja fotografiranje  
z največjo možno natančnostjo pri določenem 
času zaklopa. 

Trpežno ohišje -  
profesionalna zaščita

Trpežno ohišje fotoaparata D5 je zgrajeno iz izjemno 
trdne magnezijeve zlitine, ki fotoaparata ne obteži. 
To lahko, trpežno ohišje, izdelano v skladu z najvišjimi 
standardi, vključuje tudi tesnilo za zaščito pred prahom 
in vremenskimi razmerami.  

Varčna zasnova -  
daljše trajanje baterije

 

Fotoaparat D5 je energetsko izredno varčen, zato se 
lahko osredotočite na fotografiranje, ne da bi vas moralo 
skrbeti za trajanje baterije10. Notranje električno vezje 
je optimizirano in ključne komponente, kot je procesor 
EXPEED 5, so bile zasnovane za najmanjšo možno 
porabo energije. Polnilna Li-ionska baterija EN-EL18a 
zagotavlja do približno 3780 fotografij na posamezno 
polnjenje v načinu proženja za posamezni posnetek (na 
podlagi standardov CIPA) ali približno 8160 fotografij  
v načinu neprekinjenega proženja (v testnih pogojih, ki jih 
je ustvaril Nikon). Ta visokozmogljiva baterija zagotavlja 
tudi približno 110 minut snemanja videoposnetkov (po 
standardih CIPA).  
10 Trajanje baterije je odvisno od delovnega okolja, vključno z napolnjenostjo baterije, s cikli 

fotografiranja in z nastavitvami menija. 

12 posnetkov na sekundo s stalnim AF/AE × 
medpomnilnik za 200 posnetkov NEF (RAW)

Fotoaparat D5 zagotavlja zmogljivost in natančnost za 
fotografiranje do 12 posnetkov na sekundo6 s stalnim AF/
AE pri vseh kakovostih slike ali vrednostih občutljivosti, 
vključno s Hi 5. Novi, bliskovito hitri slikovni procesor 
EXPEED-5 skrbi za hitro branje podatkov iz slikovnega 
tipala, visokozmogljivi medpomnilnik fotoaparata pa 
omogoča zajemanje do 200 posnetkov NEF (RAW) ali 
velikih posnetkov JPEG v enem rafalu z visoko hitrostjo – 
to je dovolj za fotografiranje finala teka na 100 m, ne da 
bi pri tem odmaknili prst s sprožilca.  
6 Pod pogojem, da je čas zaklopa 1/250 s ali hitrejši v načinu proženja CH 

(neprekinjeno fotografiranje z veliko hitrostjo). 

Skrajšan čas zatemnitve iskala  
pri hitrih rafalnih posnetkih

Hitrejša sekvenčna mehanizma zaklopa in zrcala  
v fotoaparatu D5 bistveno zmanjšata čas zatemnitve 
iskala pri hitrih rafalnih posnetkih. Čas sekvenčnega 
aktiviranja zaklopa in zrcala je zmanjšan za zagotavljanje 
stabilne in jasne slike v iskalu z najnižjo stopnjo 
zameglitve. Med neprekinjenim fotografiranjem zdaj 
lahko samozavestno ujamete še tako nepredvidljive 
motive in jim sledite.

Način zmanjšanja tresljajev Sport VR še  
izboljšuje vidljivost pri pogledu skozi iskalo 

 

Način zmanjšanja tresljajev SPORT VR zagotavlja izjemno 
stabilno sliko v iskalu pri fotografiranju hitrega gibanja. 
Za izjemno natančnost združite fotoaparat D5 s super 
teleobjektivom NIKKOR, kot je AF-S NIKKOR 600mm 
f/4E ali  AF-S NIKKOR 500mm f/4E, in hitro premikajoče 
se ter nepredvidlj ive motive boste lahko ulovil i  
z neverjetno lahkoto.  

Neprekinjeno fotografiranje  
s hitrostjo 14 posnetkov na sekundo —  

da boste ujeli pomembne trenutke 

S fotoaparatom D5 lahko fotografirate do 14 posnetkov 
na sekundo7 z dvignjenim zrcalom8 pri vseh kakovostih 
slike ali vrednostih občutljivosti do Hi 5. Visokozmogljivi 
medpomnilnik fotoaparata pa omogoča neprekinjeno 
fotografiranje do 200 posnetkov, tudi v obliki 14-bitnega 
brezizgubnega stisnjenega RAW9.
7 Pod pogojem, da je čas zaklopa 1/250 s ali hitrejši v načinu proženja CH 

(neprekinjeno fotografiranje z veliko hitrostjo).
8 Dodatne bliskavice Speedlight se ne sprožijo, ko je izbran način 

fotografiranja 14 posnetkov na sekundo (z dvignjenim zrcalom). 
9 Pri uporabi pomnilniške kartice Lexar Professional a 2933× XQD 2.0.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Kakovost slike: kakovostni JPEG ★ (najboljša kakovost)  
• Način delovanja z območjem AF: način AF s skupino točk • Osvetlitev: način [M], 1/3200 s, f/3 • Nastavitev beline: 
ročno prednastavljena • Občutljivost ISO 10000 • Picture Control: standardno  
©Matthias Hangst



Večobmočni D-videoposnetek —  
območja slike, ki jih lahko izberete 

Fotoaparat D5 ponuja izbiro štirih formatov izreza11 
in tako omogoča fotografiranje v različnih slogih z 
najmanjšim številom objektivov. Območje slike formata 
FX izkorišča prednost velikega slikovnega tipala za 
ustvarjanje videoposnetkov s čudovitim mehkim 
ozadjem. Format videoposnetka DX in območje slike 
v videoposnetku 4K/UHD (3840 × 2160) imata kot 
zajema, kot ga ustvari objektiv z 1,5-kratno goriščno 
razdaljo na fotoaparatu formata FX. Območje slike 
s preslikavo slikovnih točk brez sprememb v polni 
ločljivosti HD (1920 × 1080) ustreza kotu zajema, kot ga 
ustvari objektiv s približno 3-kratno goriščno razdaljo na 
fotoaparatu formata FX. 
11 Razmerje stranic je 16 : 9 pri vseh območjih slike v videoposnetku. 

Kompenzacija osvetlitve in električno 
spreminjanje vrednosti zaslonke -  

zasnovano za snemanje videoposnetkov

Pri snemanju prizorov, pri katerih se osvetlitev zelo 
spreminja, vam občutljivo samodejno upravljanje 
osvetlitve v fotoaparatu D5 zagotavlja gladke prehode 
s šibke na močno svetlobo ali obratno. Fotoaparat 
se tudi pri visokih vrednostih ISO naravno prilagaja 
spremembam in hkrati ohranja bogate prehode barvnih 
tonov in podrobnosti. Kompenzacija osvetlitve je zdaj 
mogoča12 s pritiskom gumba Pv (za kompenzacijo +) 
in gumba Fn1 (za kompenzacijo –). Funkcijo upravljanja 
električnega spreminjanja vrednosti zaslonke12, 13 je prav 
tako mogoče dodeliti gumbu Pv (električno spreminjanje 
vrednosti zaslonke [odprto]) in gumbu Fn1 (električno 
spreminjanje vrednosti zaslonke [zaprto]), kar omogoča 
neprekinjeno spreminjanje svetlosti in globinske ostrine 
med snemanjem.  
12 Funkcije lahko vnaprej dodelite gumboma Pv in Fn1 za gladko, 

skoraj neprekinjeno prilagajanje med pogledom videoposnetka v živo 
in snemanjem.

13 Na voljo v načinih osvetlitve A in M.

Samodejni nadzor občutljivosti ISO — snemanje  
s fiksnim časom zaklopa in zaslonko v načinu M

Pri snemanju prizora, pri katerem se svetlost spreminja, 
fotoaparat D5 omogoča natančen nadzor nad globinsko 
ostrino in zameglitvijo pri gibanju. Za ohranjanje ustrezne 
osvetlitve preprosto nastavite čas zaklopa in zaslonko  
v načinu osvetlitve M, medtem ko uporabite samodejni 
nadzor občutljivosti ISO. Če se želite izogniti previsokim 
vrednostim ISO, nastavite največjo občutljivost ISO med 
200 in Hi 5.

Funkcija intervalnih videoposnetkov  
v fotoaparatu - združljivo s 4K/UHD

S fotoaparatom D5 lahko posnamete osupljive intervalne 
videoposnetke 4K/UHD kar v fotoaparatu. Ta funkcija je 
združljiva z vsemi formati izreza, hitrostmi snemanja 
in kakovostmi videoposnetkov. Če želite v intervalnih 
videoposnetkih, kjer se svetlost zelo spreminja, na 
primer ob zori ali mraku, zmanjšati neželene učinke 
utripanja, preprosto uporabite funkcijo za glajenje 
osvetlitve. Ta funkcija je bila zasnovana za zmanjševanje 
rahlega odstopanja osvetlitve vsakega posnetka pri 
fotografiranju v samodejnih načinih in je na voljo tudi za 
intervalno fotografiranje.

Visokokakovostni nadzor zvoka

Fotoaparat D5 se ponaša z vgrajenim stereo mikrofonom 
in je združljiv z Nikonovim zunanjim stereo mikrofonom 
ME-1 ter brezžičnim mikrofonom ME-W1. Z vhodom za 
stereo mikrofon ter izhodom za zvok lahko natančno 
uravnavate raven zvoka s slušalkami pred snemanjem 
in med njim. Raven občutljivosti mikrofona lahko 
prilagodite v 20 korakih, svoje prilagoditve pa lahko 
potrdite na zaslonu LCD fotoaparata. (Pri uporabi 
slušalk drugih proizvajalcev lahko zvok prilagodite v 30 
korakih). Izberete lahko tudi razpon zvoka (široki/govor). 
Pri snemanju z vgrajenim mikrofonom lahko zmanjšate 
šum vetra.

Optimizirano snemanje videoposnetkov

Meni za snemanje videoposnetkov
Ko prehajate med snemanjem fotografij in videoposnetkov, 
je zelo priročno, da so v namenskem meniju za video-
posnetke na enem mestu shranjene vse nastavitve video-
posnetkov za optimalno snemanje.

Spreminjanje nastavitev prek gumba P 
Pri fotografiranju v pogledu v živo pritisnite gumb P za 
hiter dostop in spreminjanje glavnih nastavitev, vključno 
z velikostjo okvirja/hitrostjo snemanja in kakovostjo 
videoposnetka. 

Izhod HDMI pri oddaljenem snemanju  
s programom Camera Control Pro 2

Če želite med oddaljenim snemanjem videoposnetke 
(vključno z videoposnetki 4K/UHD) prenašati neposredno 
v zunanji snemalnik HDMI, fotoaparat D5 povežite  
z računalnikom, kjer je nameščena Nikonova programska 
oprema Camera Control Pro 2. Rezultate sprememb 
nastavitev osvetlitve in občutljivosti lahko potrdite 
prek slike v pogledu v živo na fotoaparatu D5 in prek 
zunanjega računalniškega zaslona. Program Camera 
Control Pro 2 omogoča tudi nadzor začetka in konca 
snemanja videoposnetkov 4K/UHD in videoposnetkov  
v  polni  loč l j ivost i  HD na pomni ln iško kart ico  
v fotoaparatu ter prenos videoposnetkov v računalnik 
po snemanju. Videoposnetke 4K/UHD, posnete 
s programom Camera Control Pro 2, podpira tudi 
programska oprema ViewNX-i.

Pojdite do konca in naprej: D-videoposnetki 
z izredno visoko ločljivostjo.
Videoposnetki 4K/UHD × ISO 102.400 × NIKKOR × Trpežno ohišje

Videoposnetek formata FX: 
Združljivo s kakovostjo Full HD (1920 × 1080) in HD (1280 × 720)

Videoposnetek formata DX: 
Združljivo s kakovostjo Full HD (1920 × 1080) in HD (1280 × 720)

3840 × 2160:
Združljivo s kakovostjo 4K UHD (3840 × 2160)

Izrez 1920 × 1080:
Združljivo s kakovostjo Full HD (1920 × 1080)

Videoposnetki 4K/UHD (3840 × 2160)

 

Fotoaparat D5 je prvi Nikonov 
fotoaparat D-SLR, ki omogoča 
snemanje videoposnetkov 4K/
UHD v fotoaparatu in močno 
presega prilagodljivost sne-
manja videa s fotoaparatom 
D4S. Videoposnetke v ločljivosti 
4K (3840 x 2160 slikovnih točk) 
lahko posnamete pri hitrosti 
snemanja 30p/25p/24p s preslikavo slikovnih točk brez 
sprememb, kar zagotavlja največjo kakovost slike. S 
shranjevanjem izbranih okvirov je iz videoposnetkov 4K/ 
UHD možno zajeti fotografije s približno 8 milijoni 
slikovnih točk v obliki zapisa JPEG. Fotoaparat ima čisti 
izhod HDMI: tudi iz videoposnetkov v ločljivosti 4K lahko 
prek nestisnjenega izhoda HDMI ustvarite 8-bitni video  
4 : 2 : 2 v obliki YCbCr. Izhod HDMI je na voljo za vse 
ločljivosti videoposnetkov med oddaljenim snemanjem.

 ■ Videoposnetki 4K/UHD × Preslikava slikovnih pik 
brez sprememb × EXPEED 5

Preslikava slikovnih točk brez sprememb pomeni, 
da  se  zabe lež i j o  poda tk i  i z  v sake  s l i kovne 
točke na s l ikovnem t ipa lu.  Zaradi  naprednih 
zmožnos t i  obde lave  v ideoposne tkov,  k i  j i h 
zagotavlja slikovni procesor EXPEED 5, so posnetki  
v fotoaparatu manj obdelani, zato so videoposnetki 
visoke ločljivosti in ohranijo veliko podrobnosti.

 ■ Videoposnetki 4K/UHD × Visoka občutljivost ISO
Ker je največja standardna občutljivost fotoaparata  
D5 ISO 102.400, z možnostjo povečanja do Hi 5 
(ISO 3.280.000), izjemno šibka svetloba ne ovira 
visokokakovostne video produkcije. Pri snemanju  
v načinu M lahko občutlj ivost za vse ločlj ivosti 
videoposnetka in načine izrezovanja nastavite od ISO 
100 do Hi 5. Funkcija samodejne nastavitve občutljivosti 
ISO omogoča vrednosti od ISO 200 do Hi 5.

 ■ Videoposnetki 4K/UHD × Objektivi NIKKOR
Filmski ustvarjalci objektive NIKKOR zaradi njihove ostrine 
in izjemne zmogljivosti upodabljanja izredno cenijo.  
V kombinaciji z optiko NIKKOR fotoaparat D5 postane 
izvrsten prilagodljiv sistem za snemanje videoposnetkov. 
Območje slike 4K/UHD (3840 × 2160) je skoraj enako kot 
pri filmskem formatu Super 35.  

 ■ Videoposnetki 4K/UHD × Nastavitev »Flat« 
(ohranitev podrobnosti in razpona tonov) 
funkcije Picture Control

»Flat« (ohranitev podrobnosti in razpona tonov) je ena 
od sedmih nastavitev funkcije Picture Control in lahko 
prihrani veliko dragocenega časa pri naknadni obdelavi. 
Nastavitev Picture Control »Flat« omogoča beleženje 
kar največ informacij o sliki in tako zagotavlja preprosto 
ustvarjanje videogradiva v visoki ločljivosti, primernega 
za naknadno obdelavo. 

Prej Po naknadni obdelavi
ME-1 Stereo mikrofon ME-W1 Brezžični mikrofon



8-cm zaslon na dotik visoke ločljivosti z 2.359.000 točkami 

Ob upoštevanju povratnih informacij uporabnikov je bil fotoaparat D5 zasnovan tako, da zmanjša 
dejavnike stresa, ki se pojavijo pri celodnevnem snemanju. Izboljšana ergonomija in razširjena osvetljena 
postavitev gumbov zagotavljata, da so glavne nastavitve na dosegu roke. Visokoločljivostni (XGA) zaslon 
LCD na dotik z vmesnikom, ki je podoben pametnemu telefonu, omogoča preprosto izbiranje točk AF ali 
točkovno nastavitev beline v pogledu v živo, pomikanje med posnetki, pomanjšanje ali povečanje prikaza 
s približevanjem ali oddaljevanjem dveh prstov na zaslonu, urejanje imen datotek in še več. S tipkovnico na 
dotik na zaslonu je vnašanje besedila lažje, zato lahko hitreje registrirate avtorske pravice ali vnesete 
informacije IPTC in imena datotek, skupin map in omrežij.

Brezkompromisna zmogljivost s karticami XQD 

Dvojna reža za kartice lahko sprejme dve kartici XQD ali dve kartici CF (tip I, združljivo s tehnologijo 
UDMA). Glede na to, katero vrsto spominskih kartic uporabljate, lahko izbirate med dvema modeloma 
fotoaparatov D514. Za uporabnike, ki fotografirajo šport ali drugo hitro dogajanje ali snemajo 
videoposnetke 4K/UHD, so spominske kartice XQD ključnega pomena, saj so zlahka kos hitrostim 
fotografiranja fotoaparata.    
14 Dvojno režo za pomnilniško kartico je po nakupu mogoče zamenjati na Nikonovem pooblaščenem servisu (potrebno je doplačilo).

Izbira velikosti datotek RAW  

Za še večjo zmogljivost lahko pri fotografiranju s fotoaparatom D5 uporabite dve manjši velikosti datotek 
RAW. Datoteke RAW v velikosti S in velikosti M (obe 12-bitni, stisnjeni brezizgubno) ohranjajo izjemno 
ostrino in podrobnosti za prilagodljivo urejanje. Obe velikosti sta združljivi z obdelavo NEF (RAW) 
v fotoaparatu.

Vklopite turbopogon: prenos podatkov z izjemno visoko hitrostjo

Nova izhod USB 3.0 omogočajo hiter prenos velikih količin podatkov.  
V primerjavi s fotoaparatom D4s je brezžični prenos štirikrat hitrejši, povezava 
ethernet pa je zdaj dvakrat hitrejša. Prek brezžične povezave LAN lahko 
podatke prenašate z bliskovito hitrostjo z novim (izbirnim) brezžičnim 
oddajnikom WT-615, ki podpira standard IEEE802.11ac in razdaljo povezave 
podaljša na približno 200 m16. Zdaj lahko posnetke s terena pošljete v 
urednikov računalnik ali iz studia v strežnik za shranjevanje ali pregled. Izbirni 
brezžični oddajnik WT-5 je združljiv s fotoaparatom D5. Novemu gumbu Fn3, 
ki se nahaja pod gumbom OK, pa je privzeto dodeljen ukaz »Vzpostavi 
povezavo z omrežjem«, ki omogoča hiter dostop do zaslona menija omrežja. 
15 Nameščeno mora biti orodje Wireless Transmitter Utility (možnost prenosa z Nikonovih spletnih mest).
16  Z veliko anteno na vstopni točki brezžičnega omrežja LAN. Doseg se razlikuje glede na jakost signala in prisotnost oziroma odsotnost ovir.

Priročen, večfunkcijski način strežnika HTTP 

Način strežnika HTTP omogoča neprekinjeno fotografiranje z oddaljenimi fotoaparati prek računalnika 
ali spletnega brskalnika v pametni napravi. Fotoaparat D5 omogoča tudi vnašanje besedila prek 
spletnih brskalnikov, da lahko v fotoaparatu preverite in urejate podatke IPTC, komentarje in podatke o 
avtorskih pravicah.  

Način vstopne točke za preprostejše povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN  

Če ste namestili izbirni brezžični oddajnik WT-6 (ali izbirni brezžični oddajnik WT-5), lahko fotoaparat D5 
uporabite kot vstopno točko v brezžično omrežje LAN. V načinu »HTTP server« (»Strežnik HTTP«) je lahko 
hkrati povezanih do pet brezžičnih naprav. V načinih »FTP upload« (prenos FTP), »Image transfer« (prenos 
slik) in »Camera control« (nadzor fotoaparata) je lahko povezana le ena naprava.

Tip XQD

Točkovna nastavitev beliner

Tip CF

Vnos besedila



Fotoaparat D5 res dosega povsem novo raven. Z večjim razponom občutljivosti 
ISO lahko fotografiram s hitrejšim časom zaklopa in ujamem še tako hitro 
dogajanje. Da bi preizkusili, kako se fotoaparat D5 odreže pri fotografiranju motivov  
z nizkim kontrastom, osvetljenih od zadaj, smo fotografirali igralca v belem dresu, ko je bilo 
sonce že res nizko. Posneli smo okoli 20 ali 30 zaporednih posnetkov in sledenje AF je bilo res 
neverjetno.

Pri delu s fotoaparatom D5 sem res uživala. Pri mojem delu so zelo pomembni 
kožni barvni toni in zdi se mi, da ta fotoaparat na tem področju opravi svojo nalogo 
res vrhunsko. Z neprekinjenim fotografiranjem z veliko hitrostjo in samodejnim 
ostrenjem lahko posnamem tisto, česar prej nisem mogla: obrazne izraze, ki trajajo le 
tisočinko sekunde in običajno dajo najboljše posnetke. Zelo uporaben je bil tudi novi 
zaslon na dotik, saj sem lahko fotografije na zaslonu hitro povečala, preverila ostrino, 
lase, ličila in veliko drugih podrobnosti.

Samodejno ostrenje v fotoaparatu D5, ki lahko motive zazna že pri –4 EV, je res odlična posodobitev. 
Ob neki priložnosti smo naleteli na dva mlada grizlija, ki sta se ravsala oziroma igrala v vodi. Ker 
je bilo že zelo temno, sem fotografiral pri ISO 102.400, a kakovost slike je bila še vedno izjemna. 
Na snemanju na Aljaski je deževalo skoraj vsak dan, zato je bil fotoaparat večinoma moker, a je še 
vedno odlično deloval. Zame je res pomembno, da imam orodje, na katerega se lahko zanesem v 
vseh razmerah.

To je res vrhunski fotoaparat. Ima neverjetno natančne sisteme samodejnega 
ostrenja, visoke občutljivosti ISO, ki si jih prej nisem niti predstavljal, in 
ergonomsko obliko, kot je ne ponuja noben drug izdelovalec. Navdušen sem, da 
Nikon podpira videozapis v 4K. Zame so videoposnetki 4K res pomembni, saj 
želim prikazati vsako podrobnost v obliki zapisa datoteke, ki bo uporabna tudi  
v prihodnosti. Svoje življenje sem posvetil pripovedovanju zgodb in za pomoč pri tem se na 
Nikon res lahko zanesem.

Za fotografijo motorista v trenutku, ko je vstopil v ovinek in se mi povsem približal, 
zares potrebuješ fotoaparat, ki zmore 12 posnetkov na sekundo! Način, kako je 
fotoaparat D5 s samodejnim ostrenjem sledil motivu in posnel fotografijo, ter odlična 
vidljivost pri pogledu skozi iskalo sta pomembna koraka k napredku, ki sta omogočila 
to fotografijo. 

Narava/živalski svet
Ole Jørgen Liodden 
(Norveška)

Avtošport
Mirco Lazzari 
(Italija)

Moda/lepota/življenjski slog
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Športna fotografija
Matthias Hangst
(Nemčija)

Fotoreporter/športna 
fotografija/snemanje 
filmov
Bill Frakes
(ZDA)

Mnenja 

poklicnih fotografov



Nove možnosti:  
sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System
Radijsko krmiljeno napredno brezžično osvetljevanje × Poenoteno upravljanje bliskavice

Konfiguracija

Zaslon fotoaparata

Sistemska tabela

BLISKAVICE SPEEDLIGHT

Visoko zmogljiv 
baterijski paket SD-9

Bliskavica Speedlight 
SB-5000

Bliskavica Speedlight 
SB-910

Bliskavica Speedlight 
SB-700

Bliskavica Speedlight 
SB-500

Bliskavica Speedlight 
SB-300

Bliskavica Speedlight 
SB-5000

Bliskavica Speedlight 
SB-910

Bliskavica Speedlight 
SB-700

Bliskavica Speedlight 
SB-500

Bliskavica Speedlight 
SB-300

Brezžična enota za 
upravljanje bliskavic 
Speedlight SU-800

Komplet za upravljanje bliskavic 
Speedlight za bližinske posnetke 
R1C1

Adapter za brezžični daljinski 
upravljalnik WR-A10

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R10

Bliskavica 
Speedlight 
SB-5000

Daljinski kabel  
za TTL  
SC-28/29

MIKROFONI

Stereo mikrofon ME-1

Brezžični mikrofon ME-W1

DODATKI ZA ISKALO

Nastavek okularja DK-27*

Pravokotni nastavek okularja 
DR-5

Nastavek okularja DK-18

Povečevalo okularja DG-2Okular iskala s fluorovo prevleko 
DK-17F*

Korektivna leča za okular DK-17C 
(–3, –2, 0, +1, +2 m–1)

Okular z zaščito pred 
zameglitvijo DK-17A

Povečevalni okular DK-17M

Gumijasti nastavek okularja DK-19

Okular DK-17

DODATNA OPREMA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE IN GPS

Dodatna oprema za 
daljinsko upravljanje 
z 2 poloma

Kabelski sprožilec MC-DC2

Naprava GPS**

Kabelski sprožilec 
MC-36A

Kabelski sprožilec 
MC-30A

Kabelski sprožilec 
MC-22A

Modulitni daljinski 
upravljalnik ML-3

Priključni kabel 
MC-23A

Vmesniški kabel 
MC-25A

Adapter za brezžični 
daljinski upravljalnik 
WR-A10

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-T10

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R10

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI

Polnilna Li-ionska baterija 
EN-EL18a*/EN-EL18

Polnilnik baterij MH-26a*

Električni priključek  
EP-6

Napajalnik EH-6b

DODATNA 
OPREMA ZA  
TV IN VIDEO

Kabel HC-E1 HDMI 
(priključek tipa Cn  
priključek tipa A)

Sponka za kabel HDMI*

Televizijski zaslon** Videorekorder  
z vhodom HDMI**

SLUŠALKE

Slušalke**

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

spominska kartica XQD**
Kartica CompactFlash**

Čitalec spominskih kartic XQD**
Čitalec kartic CompactFlash**

Sponka za kabel USB*

Kabel USB UC-E22*

Tiskalnik**

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Brezžični oddajnik

Pametna naprava**  
(z operacijskim sistemom iOS/AndroidTM)

Kabel LAN**
Osebni 
računalnik**

Program  
ViewNX-i†

Program  
Capture NX-D†

Program  
Camera Control Pro 2

*Priložena dodatna oprema **Izdelki drugih proizvajalcev †Prenesete lahko z Nikonovih spletnih mest (brezplačno).

OBJEKTIVI NIKKOR

DODATNA OPREMA ZA 
DIGISKOPIJO

Priključek za digiskop za digitalne 
fotoaparate SLR FSA-L2

Vmesniški kabel GPS 
MC-35

Naprava GPS GP-1A

Vmesniški kabel MC-25A

Priključni kabel MC-23A

Podaljšek MC-21A

Kabelski sprožilec MC-22A

Kabelski sprožilec MC-30A

Kabelski sprožilec MC-36A

Modulitni daljinski 
upravljalnik ML-3

Strežnik FTP**

Optimalna osvetlitev z zmogljivo radijsko 
krmiljeno bliskavico Speedlight SB-5000

 

Bliskavica SB-5000 je naša prva radijsko krmiljena 
bliskavica Speedlight in omogoča neprekoslj ivo 
zmogljivost osvetljevanja na prostem in v studiu. Radijski 
signal ima doseg 30 metrov in omogoča zahtevne 
nastavitve v fotoaparatu ali ločeno: zdaj lahko delate 
v vsakem okolju, kjer je vidno polje ovirano ali bi 
lahko močna sončna svetloba ovirala optični signal. 
Poleg tega novi vgrajeni hladilni sistem preprečuje 
pregrevanje odbojnika bliskavice. Ta sistem omogoča več 
kot 100 izjemno hitrih zaporednih posnetkov pri polni 
moči bliskavice.

Nadzor v zahtevnih razmerah — radijsko 
krmiljeno napredno brezžično osvetljevanje

  

Fotoaparat D5 ima polno podporo za novo funkcijo 
radijskega krmiljenja Nikonovega sistema osvetljeva-
nja Creative Lighting System. Z izbirnim brezžičnim 
daljinskim upravljalnikom WR-R10 lahko uporabljate 
postavitve z eno ali več bliskavicami17 in do šest skupin 
oddaljenih bliskavic SB-5000. Na voljo je tudi polna 
podpora za optično upravljanje, kar pomeni, da lahko 
v konfiguracije z več bliskavicami vključite tudi starejše 
bliskavice Speedlight.
17 Potreben je izbirni adapter za brezžični daljinski upravljalnik WR-A10. 

Različica strojne programske opreme daljinskega upravljalnika WR-R10 mora 
biti 3.00 ali novejša.

Poenoteno upravljanje bliskavice -  
upravljanje bliskavic Speedlight prek računalnika

Poenoteno upravljanje bliskavice omogoča dodatno 
raven sistemskega nadzora. Zdaj lahko upravljate 
bliskavico SB-5000 ali spreminjate njene nastavitve  
v meniju fotoaparata ali prek računalnika s programom 
Camera Control Pro 2, ko je bliskavica pritrjena na 
ohišje fotoaparata. Vse spremembe nastavitev prek 
fotoaparata, računalnika ali na sami bliskavici Speedlight 
veljajo za vsako napravo. Prek menija »Save/load 
settings« (Shrani/naloži nastavitve) lahko nastavitve 
bliskavice shranite na spominsko kartico, če jih želite 
uporabiti z več fotoaparati D5.  

Samodejni nadzor občutljivosti ISO -  
doseganje osvetlitve, ki jo potrebujete

 

Izberite ciljno območje osvetlitve in med fotografiranjem 
z bliskavico samodejno nadzorujte občutljivost ISO. 
Izberite način »Subject and background« (Motiv in 
ozadje) za enakomerno osvetlitev ozadja in motiva, 
kadar fotografirate nočne prizore. Izberite način 
»Subject Only« (Samo motiv) za najboljšo osvetlitev 
motiva. Pri fotografiranju z bliskavico lahko nastavite 
največjo občutljivost ISO, od ISO 200 do Hi 5. 

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: kakovostni JPEG ★ (najboljša kakovost) • Način delovanja 
z območjem AF: način AF s skupino točk • Osvetlitev: način [M], 1/1250 s, f/7,1 • Nastavitev beline: barvna temperatura • 
Občutljivost: ISO 10000 • Picture Control: standardno • Speedlight: SB-5000  (uporabljeno radijsko upravljano napredno brezžično 
osvetljevanje in samodejni FP s hitro sinhronizacijo) ©Dave Black

Računalnik (Camera Control Pro 2)

SB-5000



Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Nastavek za objektiv Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
Efektivni kot zajema Nikonov format FX

Efektivno število slikovnih točk 20,8 milijona
Slikovno tipalo Tipalo CMOS, 35,9 × 23,9 mm
Skupno število slikovnih točk 21,33 milijona
Sistem za odstranjevanje prahu Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna je programska 

oprema Capture NX-D)

Velikost slike (v slikovnih točkah) • Območje slike FX (36 × 24): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S) • Območje slike 1,2× (30 × 
20): 4640 × 3088 (L), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (S) • Območje slike DX (24 × 16): 3648 × 2432 (L), 2736 × 
1824 (M), 1824 × 1216 (S) • Območje slike 5 : 4 (30 × 24): 4640 × 3712 (L), 3472 × 2784 (M), 2320 × 1856 
(S) • Fotografije, posnete med snemanjem videoposnetka z velikostjo okvirja 3840 × 2160: 3840 × 2160 
• Fotografije formata FX, posnete med snemanjem videoposnetka z velikostjo okvirja 1920 × 1080 ali 1280 × 
720: 5568 × 3128 (L), 4176 × 2344 (M), 2784 × 1560 (S) • Fotografije formata DX, posnete med snemanjem 
videoposnetka z velikostjo okvirja 1920 × 1080 ali 1280 × 720: 3648 × 2048 (L), 2736 × 1536 (M), 1824 × 1024 (S) 
• Fotografije, posnete med snemanjem videoposnetka z velikostjo okvirja 1920 × 1080 (format izrezovanja): 
1920 × 1080

Shranjevanje – format datotek • NEF (RAW): 12- ali 14-bitne (brezizgubno stisnjene, stisnjene ali nestisnjene); na voljo velike, srednje in 
majhne (srednje in majhne slike so posnete z 12-bitno globino in z brezizgubnim stiskanjem) • TIFF (RGB) 
• JPEG: osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (približno 1 : 4), običajnim (približno 1 : 8) ali osnovnim (približno 
1 : 16) stiskanjem; na voljo je stiskanje za najboljšo kakovost • NEF (RAW) + JPEG: ena fotografija, posneta v 
formatih NEF (RAW) in JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina in Flat (Ohranitev podrobnosti in razpona 
tonov); izbrano funkcijo Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za funkcije Picture Control po meri

Nosilci za shranjevanje • Tip XQD (modeli za uporabo s karticami XQD): kartice XQD 
• Tip CF (modeli za uporabo s karticami CompactFlash): pomnilniške kartice CompactFlash tipa I (združljive  
s protokolom UDMA7)

Dvojna reža za kartice Dve kartici XQD ali dve kartici CompactFlash (CF), režo 2 je mogoče uporabiti, če potrebujete dodaten prostor 
za shranjevanje, varnostno kopiranje ali ločeno shranjevanje kopij v formatih NEF in JPEG; slike je mogoče 
kopirati s kartice na kartico

Datotečni sistem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Iskalo Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
Pokritost kadra • FX (36 × 24): približno 100 % vodoravno in 100 % navpično • 1,2× (30 × 20): približno 97 % vodoravno 

in 97 % navpično • DX (24 × 16): približno 97 % vodoravno in 97 % navpično • 5:4 (30 × 24): približno 97 % 
vodoravno in 100 % navpično

Povečava Približno 0,72-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m–1)
Razdalja okular–oko 17 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagajanje dioptrije Od –3 do +1 m–1

Medlica Medlica BriteView Clear Matte Mark IX vrste B z okvirji območja AF (možnost prikaza mreže za kadriranje)
Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Predogled globinske ostrine Ko pritisnete gumb Pv, zmanjšate zaslonko objektiva na vrednost, ki ste jo izbrali sami (načina A in M) ali jo je 

izbral fotoaparat (načina P in S)
Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana

Združljivi objektivi Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrst G, E in D (za objektive PC veljajo določene omejitve), 
objektivi DX (z območjem slike DX [24 × 16] 1,5×), objektivi AI-P NIKKOR; objektivi AI brez CPE (samo v načinih 
osvetlitve A in M); objektivov IX-NIKKOR, objektivov za F3AF in objektivov brez AI ni mogoče uporabljati. 
Elektronski daljinomer lahko uporabljate z objektivi, pri katerih je svetlobna moč f/5,6 ali večja (elektronski 
daljinomer podpira 15 točk ostrenja pri objektivih s svetlobno močjo f/8 ali večjo, pri čemer je mogoče izbirati 
med 9 točkami)

Vrsta zaklopa Elektronsko nadzorovan vertikalni mehanski zaklop v goriščni ravnini; elektronska sprednja zavesa zaklopa je 
na voljo v načinu proženja z dvignjenim zrcalom

Čas zaklopa Od 1/8000 do 30 s v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), čas, X250
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/250 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/250 s ali daljšem

Način proženja S (ena slika), Cl (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), Ch (neprekinjeno fotografiranje z veliko 
hitrostjo), Q (tihi sprožilec), E (samosprožilec) MuP (dvig zrcala)

Hitrost snemanja Do 10 posnetkov na sekundo (Cl); 10 do 12 posnetkov na sekundo ali 14 posnetkov na sekundo z dvignjenim 
zrcalom (Ch); ali 3 posnetke na sekundo (način tihega neprekinjenega fotografiranja)

Samosprožilec 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s

Merjenje osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB s približno 180.000 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko III (objektivi tipa G, E in D); merjenje svetlobe z barvno 

matriko III (drugi objektivi CPE); barvno matrično merjenje je na voljo za objektive brez CPE, če uporabnik 
vnese podatke o objektivu • Sredinsko uteženo: 75 % teže ima 12-mm krog v sredini okvirja; premer kroga je 
mogoče spremeniti na 8, 15 ali 20 mm, utež pa lahko temelji tudi na povprečju celotnega okvirja (objektivi 
brez CPE uporabljajo 12-mm krog) • Točkovno: izmeri 4-mm krog (približno 1,5 % kadra) v izbrani točki 
okvirja (v središčni točki ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE) • Po svetlih delih uteženo merjenje: na voljo 
z objektivi tipov G, E in D

Razpon merjenja 
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)

• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: od –3 do 20 EV • Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV • Po svetlih 
delih uteženo merjenje: od 0 do 20 EV

Sklopka za prenos nastavitve 
zaslonke

Združena CPE in AI

Načini osvetlitve Programski samodejni način s prilagodljivim programom (P); prioriteta zaklopa (S); prioriteta zaslonke (A); 
ročni način (M)

Kompenzacija osvetlitve od –5 do +5 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti
Občutljivost ISO 
(priporočeni indeks osvetlitve)

ISO od 100 do 102400 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV; možna nastavitev na približno 0,3, 0,5, 0,7 ali 1 EV 
(enakovredno ISO 50) pod ISO 100 ali na približno 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ali 5 EV (enakovredno ISO 3.280.000) 
nad ISO 102.400; na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti ISO

Aktivna osvetlitev D-Lighting Izbirate lahko med nastavitvami: samodejno, zelo visoko +2/+1, visoko, običajno, nizko ali izklopljeno

Samodejno ostrenje Modul senzorja za samodejno ostrenje Multi-CAM 20K z zaznavanjem faze TTL, natančno nastavitvijo in 
153 točkami ostrenja (vključno z 99 križnimi senzorji in 15 senzorji, ki podpirajo zaslonko f/8), od katerih jih je 
mogoče izbrati 55 (35 križnih senzorjev in 9 senzorjev, ki podpirajo zaslonko f/8)

Območje zaznavanja Od –4 do 20 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); sledenje izostritve 

s predvidevanjem se samodejno vklopi glede na stanje motiva • Ročno ostrenje (M): uporabite lahko 
elektronski daljinomer

Točke ostrenja 153 točk ostrenja, izbrati jih je mogoče 55 ali 15
Način delovanja z območjem AF AF z eno točko, 25-, 72- ali 153-točkovni AF z dinamičnim območjem, 3D-sledenje, AF s skupino točk, AF  

s samodejno izbiro območja
Zaklepanje izostritve Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s pritiskom sredinskega 

gumba pomožnega izbirnika

Upravljanje bliskavice TTL: upravljanje bliskavice i-TTL s tipalom RGB s približno 180.000 slikovnimi točkami; uravnotežena 
doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR je na voljo z matričnim, sredinsko uteženim in po svetlih delih 
uteženim merjenjem, standardna doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR s točkovnim merjenjem

Način bliskavice Sinhronizacija na sprednjo zaveso, počasna sinhronizacija, sinhronizacija na zadnjo zaveso, zmanjšanje učinka 
rdečih oči, zmanjšanje učinka rdečih oči s počasno sinhronizacijo, počasna sinhronizacija na zadnjo zaveso, 
izklopljeno; podprt je samodejni FP s hitro sinhronizacijo

Kompenzacija bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Kazalnik pripravljenosti 
bliskavice

Sveti, ko je dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem, ko se je bliskavica sprožila pri polni moči

Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijskimi in podatkovnimi kontakti ter varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon 
Creative Lighting System (CLS)

Podprto

Radijsko krmiljeno napredno 
brezžično osvetljevanje

Podprto

Poenoteno upravljanje bliskavice Podprto
Sinhronizacijski priključek Sinhronizacijski priključek ISO 519 z navojem za zaklepanje

Nastavitev beline Samodejna (3 vrste), žarnica, fluorescentna svetloba (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica, oblačno, 
senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovna nastavitev beline je na voljo 
pri pogledu v živo), nastavitev barvne temperature (od 2500 do 10.000 K); pri vseh možnostih je na voljo 
natančna nastavitev

Vrste zaporednih posnetkov  
z različnimi nastavitvami

Osvetlitev, bliskavica, nastavitev beline in ADL

Načini pogleda v živo C (fotografije v načinu pogleda v živo), pri čemer je na voljo neslišni način, 1 (videoposnetki v načinu 
pogleda v živo)

Servo pogon objektiva pri 
pogledu v živo

• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F) • Ročno ostrenje (M)

Pogled v živo – 
način delovanja z območjem AF

AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu

Pogled v živo – 
samodejno ostrenje

AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali AF s sledenjem 
motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)

Videoposnetek – merjenje Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja pri snemanju 
videoposnetkov

Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje

Videoposnetek – velikost okvirja 
(v slikovnih točkah) in hitrost 
snemanja

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivno), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Izrez 1920 × 
1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976 posnetka na sekundo; ★ visoka 
kakovost je na voljo za vse velikosti okvirjev, običajna kakovost je na voljo za vse velikosti, razen 3840 × 2160

Videoposnetek – format datotek MOV
Videoposnetek – stiskanje videa Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Videoposnetek – 
format snemanja zvoka

Linearni PCM

Naprava za snemanje zvoka Vgrajen stereo ali zunanji mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Videoposnetek – občutljivost 
ISO

• Načini osvetlitve P, S in A: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 100 do Hi 5), zgornjo mejo lahko izberete 
• Način osvetlitve M: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 100 do Hi 5), zgornjo mejo lahko izberete; ročno 
izbiranje (ISO 100 do 102.400 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV) z dodatnimi možnostmi, enakovrednimi približno 
0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ali 5 EV (enakovredno ISO 3.280.000) nad ISO 102.400

Druge možnosti videoposnetkov Označevanje indeksa, intervalni videoposnetki

Zaslon 8-cm (3,2-palčni) zaslon TFT LCD s približno 2.359.000 pikami (XGA), občutljiv na dotik, s 170-stopinjskim 
vidnim kotom, približno 100-odstotno pokritostjo kadra, ročnim upravljanjem svetlosti zaslona

Predvajanje Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9 ali 72 slik) s povečavo med predvajanjem, predvajanje 
videoposnetkov, diaprojekcija fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz histograma, svetli deli posnetka, 
informacije o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji, samodejni zasuk slik, ocenjevanje slik, dodajanje in 
predvajanje zvočnih beležk ter vdelava in prikaz informacij IPTC

USB SuperSpeed USB (priključek USB 3.0 Micro-B); priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Izhod HDMI Priključek HDMI tipa C
Zvočni vhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Zvočni izhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Daljinski priključek z deset poli Uporabite ga lahko za povezavo z dodatnim daljinskim upravljalnikom, dodatnim brezžičnim daljinskim 

upravljalnikom WR-R10 (potreben je adapter za brezžični daljinski upravljalnik WR-A10) ali WR-1, napravo GPS 
GP-1/GP-1A ali napravo GPS, združljivo z NMEA0183 različice 2.01 ali 3.01 (potrebujete dodaten vmesniški 
kabel MC-35 GPS in kabel s priključkom D-sub z 9 poli)

Ethernet Priključek RJ-45 • Standardi: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T) 
• Hitrost prenosa podatkov: 10/100/1000 Mb/s s samodejnim zaznavanjem (največje logične hitrosti prenosa 
podatkov glede na standard IEEE; dejanske hitrosti se lahko razlikujejo) • Vrata: 1000BASE-T/100BASE-TX/ 
10BASE-T (AUTO-MDIX)

Priključek za zunanjo opremo Za brezžični oddajnik WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D

Podprti jeziki angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina, 
indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina, madžarščina, 
maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina (portugalska in 
brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, 
ukrajinščina, vietnamščina

Baterija Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL18a
Napajalnik Napajalnik EH-6b; potreben je električni priključek EP-6 (na voljo posebej)

Navoj za stativ 1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š × V × G) Približno 160 × 158,5 × 92 mm
Teža • Tip XQD (modeli za uporabo s karticami XQD): približno 1405 g z baterijo in dvema spominskima karticama, 

vendar brez pokrovčka ohišja in pokrova nastavka za dodatno opremo; približno 1235 g (samo ohišje 
fotoaparata) • Tip CF (modeli za uporabo s karticami CompactFlash): približno 1415 g z baterijo in dvema 
spominskima karticama CompactFlash, vendar brez pokrovčka ohišja in pokrova nastavka za dodatno 
opremo; približno 1240 g (samo ohišje fotoaparata)

Delovni pogoji  Temperatura 0–40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema
(lahko se razlikuje glede na državo 
ali regijo)

Polnilna Li-ionska baterija EN-EL18a, polnilnik baterij MH-26a, kabel USB UC-E22, pas fotoaparata AN-DC15, 
pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-3, sponka za kabel USB, sponka za kabel 
HDMI, nastavek okularja DK-27, okular s fluorovo prevleko DK-17F, pokrov predalčka za baterije BL-6 

• XQD je blagovna znamka družbe SONY Corporation. • PictBridge je blagovna znamka. • CompactFlash je zaščitena blagovna znamka družbe SanDisk 
Corporation. • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, 
LLC. • Windows je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. • Google in AndroidTM 
sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Google Inc. • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke 
posameznih podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in ostalih zaslonih v tej brošuri, so simbolične. • Za brezžični oddajnik WT-6/A/B/C, 
bliskavico Speedlight SB-5000 in brezžični daljinski upravljalnik WR-1/WR-R10 veljajo predpisi glede izvoza 
Združenih držav Amerike. Dovoljenje vlade ZDA je potrebno za izvoz v države, ki so naštete v nadaljevanju, 
torej za države, za katere v času sestavljanja tega besedila velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, 
Severna Koreja, Sudan in Sirija (seznam se lahko spremeni).

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu SLR Nikon D5
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